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RESUMO DAS ATIVIDADES DA ASSIMPASC EM 2021 

Encerramos mais um ano com a sensação de dever cumprir, mas também com a percepção 
que temos muito ainda a realizar. 

Ano difícil, perdemos amigos, excelentes profissionais de RPPS, Oneide de Concórdia, Rogério 
de Balneário Camboriú e Jean de Campo Alegre, deixando saudade. 

E um ano produtivo também. Cheio de desafios e conquistas. 

Como todos sabem, a ASSIMPASC tem por foco e método de trabalho não realizar, sozinha, 
eventos de grande porte. 

Nosso foco e método de trabalho é prestar assessoramento permanente, contribuir com as 
atividades do dia a dia do RPPS, estar presente, dispostos a contribuir com a melhoria da 
gestão e capacitação dos dirigentes e servidores, mantendo-os sempre atualizados. 

Neste ano podemos destacar o trabalho para a instituição do Regime de Previdência 
Complementar. Tema que requereu estudo de todos e foi um desafio!  

Muito embora uma atribuição do ente federativo, sabemos que coube aos RPPS dar o suporte 
aos Municípios e a ASSIMPASC deu todo o apoio necessário, tanto aos servidores do RPPS 
quanto aos Municípios. Durante este ano realizamos um evento que contou com a 
participação da Coordenadora Geral da Subsecretaria de Previdência Complementar, 

excelente profissional e sempre prestativa, Marcia Paim Romera e, após, participamos de 38 

reuniões on line como os associados para tratar do tema e finalizamos o ano com 

praticamente 85% dos Municípios com RPPS associados encaminhado via GESCON a lei 
publicada e mais de 70% dos Municípios do Estado. Alguns deles com a EFPC já escolhida 
através de processo de seleção pública e outros cumprindo essa fase. 

Além disso, muitos Municípios discutiram a reforma da previdência, novas regras no plano de 
benefícios, de elegibilidade para a concessão de benefícios. Alguns entes de Santa Catarina já 
aprovaram a sua reforma e vários outros estão discutindo. Tema e discussão difícil, mas 
necessária, e a ASSIMPASC tem colaborado com os RPPS e Municípios, incentivando e 
ampliando a discussão, contribuindo com a conscientização da importância de enfrentamento 
do tema, participando de reuniões e no apoio na elaboração dos projetos até a sua aprovação 

e publicação da lei. Neste ano, realizamos 16 reuniões on line e 08 presenciais para tratar da 

reforma da previdência e participamos de 04 audiências públicas. 
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Essas e outras atividades de assessoramento e suporte diários somados a dedicação de 
excelentes dirigentes e servidores que temos nos RPPS de Santa Catarina têm mantido o 
Estado de Santa Catarina como referência dentre os RPPS do País. Um exemplo de destaque 

em gestão é com o Pró Gestão. Os dirigentes compreenderam os benefícios e as vantagens 

de obter a certificação institucional do Pró Gestão, de alcançar e melhorar a governança, com 
visão ampla, conscientes que os seus atos e as omissões refletem em toda a sociedade. 

Destaque também na melhoria da avaliação do Índice de Situação Previdenciária - ISP 

divulgado em 2021. A maioria dos RPPS do Estado obteve avaliação “A” e “B” no último ISP 
divulgado e não temos dúvidas que a melhoria na gestão permanecerá, evoluirá e será 
constante, ainda mais com as reformas e a certificação profissional que será em breve exigida. 

A boa gestão que tanto incentivamos está refletindo em outros números também, número 
estes que refletem em toda a sociedade: na redução de déficit atuarial dos RPPS, na busca do 
equilíbrio financeiro em atuarial e da sustentabilidade do regime nos entes que realizaram a 
sua reforma da previdência para que o RPPS possa garantir o pagamento de benefícios não só 
presentes como também futuros, ou seja, possa cumprir a sua missão, a sua razão de existir. 

Realizamos neste ano também o Congresso Estadual da ASSIMPASC em conjunto com o 

Congresso Nacional de Investimentos da ABIPEM.  

Além dele, foram realizados outros 10 eventos, encontros de capacitação, presencial e on 

line. Todos visando à capacitação e aperfeiçoamento dos dirigentes, conselheiros e servidores 
de RPPS e oferecido de forma gratuita aos RPPS Associados. 

Fornecemos no decorrer do ano aproximadamente 40 acessos a cursos preparatórios para a 

prova de certificação CPA 10 e 20, da ANBIMA, todos gratuitos. 

Além disso, foram prestados diversos atendimentos de consultoria previdenciária e 
jurídica, via telefone e e-mail e elaboramos mais de 45 pareceres jurídicos. 

Também prestamos auxílio a diversos RPPS na elaboração dos atos a serem cumpridos em 

atendimento ao Pró Gestão, programa que acreditamos e incentivamos todos os RPPS a 

adesão, pois tem se mostrado muito eficaz para a boa governança dos RPPS. Atualmente o 
Estado de Santa Catarina possui o maior percentual de RPPS que aderiram e estão 
certificados pelo Programa. Mais de 80% dos RPPS associados já aderiram ao Pró Gestão e 
aproximadamente 40% já estão certificados. 

O objetivo principal da ASSIMPASC é contribuir para a educação previdenciária, formação e 
atualização contínua dos dirigentes, conselheiros e servidores dos RPPS, pois acreditamos 
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que com a capacitação estamos colaborando com a boa e eficaz gestão RPPS e a gratificando 
ver a melhoria constante na gestão dos RPPS. 

Nosso agradecimento a toda a Diretoria e Conselheiros da ASSIMPASC, aos representantes 
dos RPPS Associados e também aos nossos Parceiros que confiam e acreditam em nosso 
trabalho em prol da educação previdenciária, visando contribuir para a melhoria e 
profissionalização na gestão dos RPPS e especialmente pela sua sustentabilidade. 

E um agradecimento especial a toda equipe da Secretaria de Previdência, Subsecretaria de 
Regimes Próprios e Subsecretaria de Previdência Complementar que estão sempre dispostos 
a auxiliar e nos capacitar e também a equipe do Tribunal de Contas de Santa Catarina, 
parceiros em várias ações da ASSIMPASC, sempre com o objetivo de orientar os RPPS nas boas 
práticas de gestão. 

Estamos e continuamos juntos! Em prol da educação, capacitação, melhoria constante, da 
boa e eficaz gestão e também da busca do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS. 

Descrição completa dos eventos no link http://assimpasc.org.br/eventos.html e das notícias 
e informações no link http://assimpasc.org.br/  

Agradecemos a todos por estarem conosco neste ano de 2021 e que possamos continuar 
juntos em 2022! 
 
 

Forte abraço da Diretoria da ASSIMPASC 
 

 
 

Nossos parceiros de 2021, essenciais para a prestação dos serviços prestados 
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